REGULAMIN KART PRACOWNICZYCH FORUM FRIENDS

I. Postanowienia ogólne i definicje
Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania Karty Pracowniczej.
1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Karta Podarunkowa, Karta - karta, upoważniająca do wielokrotnego otrzymania rabatu do dokonywanych zakupów
i usług w centrum handlowym, dla którego został wydany, w zakresie ustalonym z kierownikiem sklepu salonu
Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Administratora programu Kartę Forum Friends
Posiadacz – osoba fizyczna, pracownik Forum, który wchodzi w posiadanie Karty Forum Friends poprzez jej
przekazanie przez Nabywcę.
Akceptant – podmiot, który przyjmuje rabat przy użyciu Karty Forum Friends i wyraża zgodę na obniżenie zapłaty
za Towary lub usługę
Salon- lokal w Forum Gdańsk, w którym można dokomać zakupu towarów i usług

II. Nabycie Karty Forum Friends
2.1. Nabycie Karty FF jest możliwe – wyłącznie przez Kierownika salonu - w Punkcie Informacyjnym Forum Gdańsk
na kondygnacji +1 ( wejście od strony SKM) po podpisaniu listy odbioru.
2.2. Zarządca programu zobowiązuje się do przekazania Nabywcy ilości kart zgodnej z formularzem kontaktowym
przekazanym w formie papierowej bądź drogą mailową do Koordynatorów Najemców.

III. Użytkowanie Karty Forum Friends
3.1. Kartą FF można posługiwać się w celu otrzymania rabatu na Towary i usługi wyłącznie u Akceptantów
znajdujących się w Centrum Handlowym, dla którego została wydana Karta, wysokość rabatu przyznaje kierownictwo
salonu.
3.2. Kierownik salonu ma obowiązek wypełnić wszystkie karty z imienia i nazwiska oraz przekazać pracownikom
salonu.
3.3. Ulotka załączona do wydanych Kart Forum Friends wskazuje salony, które zadeklarowały udział w programie.
Pełni wyłącznie funkcję informacyjną, rabaty mogą ulec zmianie oraz większa ilość salonów może zadeklarować
udział.
3.4. Karta jest imienna i nie może być przekazana drugiej osobie w posiadanie. Sprzedawca ma prawo potwierdzić
dane Pasiadacza na podstawie dokumentu tożsamości.
3.5. Posiadacz, który kończy pracę w Forum Gdańsk zobligowany jest oddać Kartę Forum Friends kierownikowi
salonu najpóźniej w ostatnim dniu pracy.
3.6. Karta upoważnia również do wejścia na obiekt poza godzinami otwarcia za okazaniem dokumentu wraz z
dowodem tożsamości Ochronie obiektu.
3.7. Termin ważności Karty Forum Friends to koniec 2019

IV. Utrata lub uszkodzenie Karty
4.1. Administrator programu nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich
wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Administratora programu.
4.2. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia kierownikowi salonu i Administratorowi Karty w
przypadku utraty, zniszczenia Karty Forum Friends.

